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DE KLEDING VAN DE ‘GEWONE’ PRIESTERS
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, we hebben uitvoerig de kleding van de oud-testamentische
hogepriester Aäron bestudeerd. Zijn kleding was door God tot in de finesses voorgeschreven. We mochten hierin de schitterende, absoluut zondeloze levens- en kruiswandel
van onze hemelse Hogepriester, de Heer Jezus Christus ontdekken. Maar ook zagen we
hierin de allerhoogste eer en verheerlijking, die Hem derhalve ten deel is gevallen én Zijn
niet aflatende aandacht voor Zijn geliefde Bruid, de Gemeente.
Maar ook de kleding van de ‘gewone’ priesters was door de Here God voorgeschreven. Die
‘gewone’ priesters waren Aärons zonen. Aäron was de hogepriester, zijn zonen waren de
priesters van de Here God. Priesters zijn dienaren van de heilige God, Die zij liefhebben en
navolgen.
Doch Gods voorschrift was nu niet tot in alle finesses, maar beperkt tot het algemene
voorschrift dat de priesters rokken moesten dragen, alsmede gordels, mutsen en linnen
onderbroeken.
De relevante tekst in Ex. 28:4, 40-43 luidt als volgt: “4 Dit nu zijn de klederen, die zij maken
zullen: ……………….; zij zullen dan voor uw broeder Aäron heilige klederen maken, en voor
zijn zonen, om Mij het priesterambt te bedienen…………………………………………
40 Voor de zonen van Aäron zult gij ook rokken maken, en gij zult voor hen gordels maken;
ook zult gij voor hen mutsen maken, tot heerlijkheid en sieraad. 41 En gij zult die uw broeder
Aäron en ook zijn zonen aantrekken; en gij zult hen zalven, en hun hand vullen, en hen
heiligen, dat zij Mij het priesterambt bedienen. 42 Maak hun ook linnen onderbroeken, om
het vlees der schaamte te bedekken; zij zullen zijn van de lenden tot de dijen. 43 Aäron nu
en zijn zonen zullen die aanhebben, als zij in de tent der samenkomst gaan, of als zij tot het
altaar treden zullen, om in het heilige te dienen; opdat zij geen ongerechtigheid dragen en
sterven. Dit zal een eeuwige inzetting zijn, voor hem, en zijn zaad na hem.”
Wedergeboren kinderen Gods zijn priesters
Aärons zonen waren Gods priesters. Maar de bijbel leert ons dat ook wij (na onze wedergeboorte) priesters van de Allerhoogste zijn geworden.
1 Petr. 2:5,9 – “Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis,
tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn
door Jezus Christus. ………………………………………………… Maar gij zijt een uitverkoren
geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt
verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;”
Openb. 1:5-6 – “En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de
doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van
onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en
priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
Amen.”
Openb. 5:9-10 – “En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te
nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw
bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot
koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.”
Indien ook wij priesters zijn, dan ligt het daarmee voor de hand dat we in Gods voorschrift,
dat de oud-testamentische priesters die Hem in het priesterambt dienden heilige kleding
moesten dragen, belangrijke geestelijke schaduwbeelden mogen ontdekken. Schaduwbeelden voor óns dienstbetoon aan de Heer als nieuw-testamentische priesters.
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Heilige kleding
God is heilig en kan slechts in waarheid worden gediend door degenen, die in heiligheid
willen wandelen en door Hem zijn geheiligd. 1 Petr. 1:15-16 – “Maar gelijk Hij, Die u
geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.”
Wat betekent het om heilig te zijn, heilig te wandelen, jezelf te heiligen? Het woordje “heilig”
(in het Hebreeuws “kodesj” – vdq ) betekent “apart gezet, afgezonderd zijn, rein zijn, toegewijd zijn”. Gods opdracht in Ex. 28:4b – “…….. zij zullen dan voor uw broeder Aäron
heilige klederen maken, en voor zijn zonen, om Mij het priesterambt te bedienen”, betekent
dat de priesters afgezonderd en apart gezet moesten zijn voor de Heer, volkomen aan Hem
toegewijd en in gemeenschap levend met Hem.
Als wij God op de juiste wijze willen dienen in het heilige priesterambt, dat aan ons na onze
wedergeboorte werd toebedeeld, dan dienen wij heilige kleding te dragen en geheiligd te zijn
(Ex. 28:41). Het spreekt voor zich, dat met “heilige (priester-)kleding” de geestelijke kleding
wordt bedoeld, waarmee wij ons behoren te kleden.
In “KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (1) – Inleiding – De” zijn we reeds ingegaan op de
geestelijke betekenis van kleding. Kleding verwijst ons naar de levenswandel en het hart als
innerlijke bron van de mens.
Sedert de zondeval van Adam en Eva leeft de mens in geestelijk opzicht als naakt voor Gods
ogen. Het is het tragische gevolg van zijn zondestaat. Maar het is in het algemeen zeker niet
zo, dat de mens zich hier niet diep innerlijk van bewust is. De mens wil niet, dat God en de
mensen in de omgeving z’n zondige naaktheid zien en kennen. En dús bedekten Adam en
Eva zich met vijgenbladeren (Gen. 3:7). Het waren de vijgenbladeren van eigen kracht en
inzicht en andere menselijke oplossingen. Want de mens toont liever zichzelf niét, zoals hij in
feite wél is, namelijk zondig. Maar God voorzag in nieuwe kledij. Hij slachtte dieren en
kleedde Adam en Eva met de vellen (Gen. 3:21). Wat een heerlijk schaduwbeeld van het
Offer, dat het Lam van God eens op het kruis voor het verloren mensdom zou brengen.
De rokken van de priesters
God voorzag voor de mens in nieuwe, schone, geestelijke kledij! God gaf Zijn eigen zoon
Jezus Christus om op het kruishout van Golgotha te worden geslacht voor de zondige mens,
teneinde met Jezus’ eigen Bloed de zonden weg te wassen en hem te bedekken met de
reine klederen van Jezus’ gerechtigheid en heerlijkheid. Dit is de betekenis van de rokken
waarmee de ‘gewone’ priesters zich moesten kleden. Het Hebreeuws voor “rok” is “ke-tonet”
( tntk ) met de betekenis van "bedekken". Dit woord is gerelateerd aan “katef” ( Ptk ), dat
“kleden” betekent. De bijbel leert ons daarom:
Rom. 13:14a “……… doet aan den Heere Jezus Christus,…………..”.
Rom. 5:1 – “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (HJMS, mét)
God, door onzen Heere Jezus Christus;”
Openb. 3:18 – “Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij
rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer
naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.”
Door Jezus’ Bloed wordt onze levenswandel en ons hart schoon gewassen. Waarna we
worden bedekt en gekleed met heerlijke, geestelijke kleding, Jezus’ kleed van gerechtigheid.
Apostel Petrus riep ons in 1 Petr. 1:15-16 op om heilig te wandelen, omdat de almachtige
God Die wij dienen een heilige God is. Apostel Johannes deed het zelfs nóg indringender!
Openb. 16:15 – “Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart,
opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.”
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De rokken waarin Aärons zonen de Heer moesten dienen als Zijn priesters, zijn dus het
schaduwbeeld (ik herhaal het nog eens) van de schone en reine klederen die wij van Jezus
ontvangen bij onze wedergeboorte.
Maar Aärons zonen droegen behalve rokken ook voorgeschreven onderbroeken, gordels en
mutsen. Evenzo ontvangen ook wij deze kledij van Jezus.
Onderkleding
Het dragen van een onderbroek is het eerste kledingstuk, waarmee een mens zich kleedt.
Het is de basis van onze kleding. God bepaalde dat priesters (maar ook de hogepriester)
linnen onderbroeken moesten dragen, zodat hun onderlichaam (hun schaamte) bedekt zou
zijn. Zij mochten dus hun priesterlijke kledij niet direkt op het naakte lichaam dragen, dat het
geestelijke beeld is van “het vlees” – het vlees dat sedert Adam en Eva’s rebellie tegen God
in principe zondig is (Gen. 3:7-11; Rom. 3:9-12).
We zien in dit goddelijke voorschrift, dat het vlees van ieder die God wil dienen, moet worden
gekruisigd, dat wil zeggen moet worden vernietigd. Hiermee begint, als het goed is, het
gezonde, geestelijke leven. Dit vindt plaats door het Kruisoffer van Jezus Christus te
aanvaarden en Hem als Verlosser aan te nemen en voortaan te volgen, waardoor wij een
kind van God de Vader mogen worden (Joh. 1:12). Dan sterven wij met Christus, omdat wij
beseffen dat wijzelf eigenlijk de doodstraf aan het kruis hadden moeten ondergaan. Dan
sterven wij in geestelijke zin aan de zonde, die wij voorheen zo graag deden. En indien wij in
Jezus Christus blijven en Hem gehoorzamen, dan wórdt (ja is!) onze oude mens, ons vlees,
onze oude natuur, gekruisigd. Rom. 6:1-12 – “Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de
zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde
gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in
Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven,
door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de
heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want
indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het
ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem
gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de
zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met
Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; Wetende, dat
Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.
Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft
Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode
levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk
lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.”
Omdat recent reeds uitvoerig op de onderkleding van de priesters werd ingegaan in de
studie “KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (8) – Onderkleding – De”, ga ik hier nu niet
verder op in.
Gordels
In Efez. 6:11-17 wordt door apostel Paulus gesproken over de geestelijke wapenrusting
Gods, die wij moeten aantrekken om staande te kunnen blijven tegen de sluwe aanvallen
van satan. Maar niet alle uitrustingsstukken die Paulus hier opnoemt, zijn wapens!
In Efez. 6:14a zegt hij dat wij ons moeten omgorden (met gordels): “Staat dan, uw lenden
omgord hebbende met de waarheid,………..” Hiermee wordt bedoeld, dat wij altijd in de
Waarheid van Gods Woord behoren te staan, waarheen wij ook geleid worden en waar wij
ons ook bevinden. Gods Woord is de Waarheid. En Jezus is het Woord Gods en Hij is de
Waarheid. Het omgord kunnen blijven staan in de Waarheid van het Woord geschiedt door
en onder de leiding van de Heilige Geest. Joh. 21:18c – “………, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander (NB, de Heilige Geest) zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt.”
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Leest u voorts Joh. 1:17; 14:6,17; 15:26; 16:13; 17:17; 18:37; 2 Cor. 6:7; 11:10; Efez. 1:13;
4:21.
Onderzoek naar de betekenis van het Hebreeuwse woord voor “gordel” (“avnet” – jnba )
leert overigens dat de oorsprong van dit woord niet bekend is. Is dit niet frappant? De gordel
als beeld van Gods Woord onbekend, zoals ook Jezus’ oorsprong onbekend is?
Mich. 5:2a – “…………….? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en
Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.”
Joh. 1:1-2 – “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was
God. Dit was in den beginne bij God.”
Mutsen
Paulus adviseert ons in Efez. 6:17a voorts om de helm der zaligheid op te zetten. Maar in
2 Thess. 5:8 spreekt Paulus over de helm als hoop der zaligheid.
Krachtig blijven staan in de hoop vindt plaats op grond van lijdzaamheid en eerdere ervaringen in het geestelijke leven, dat God getrouw is (Rom. 5:4; 15:4). En de liefde Gods uitgestort in onze harten door de Heilige Geest (Rom. 5:5) is dé geweldige kracht om te blijven
hopen op alles wat God ons heeft beloofd. Die kracht is zo groot dat we zelfs verdrukkingen
kunnen verdragen (Rom. 12:12). Dan kunnen wij op zulke momenten zelfs roemen over al
het goede wat ons straks in de eeuwige zaligheid te wachten staat (Rom. 5:2; Col. 1:5). We
weten dat ons dan de volkomen vrijmaking van alle verderfenis wacht (Rom. 8:21,24).
Rom. 15:13 – “De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het
geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.”
Concreet is onze Hoop niemand anders dan onze Heiland, de Here Jezus Christus, Die ons
vrijkocht met Zijn eigen kostbare Bloed.
Col. 1:27 – “Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid
dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;”
1 Thess. 1:3 – “Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der
liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God
en Vader;”
Tit. 2:13 – “Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten
God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;
Broeders en zusters, als wij wérkelijk de verschijning van onze lieve Jezus verwachten, dan
willen wij niets liever dan onszelf reinigen en gereed maken voor Hem, Die spoedig komt.
Joh. 3:3 – “En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein
is. “
Een heilige levenswandel is tot heerlijkheid en sieraad van God
Indien onze levenswandel heilig is, onze oude levens en karakters veranderen en wij geestelijke vruchten voortbrengen, dan zal dit tot heerlijkheid en sieraad zijn van onze liefdevolle en
genadige God. Want het is alleen en uitsluitend aan onze Heiland Jezus Christus te danken.
Aan Hem alleen komt alle heerlijkheid toe! Ex. 28:40 – “Voor de zonen van Aäron zult gij ook
rokken maken, en gij zult voor hen gordels maken; ook zult gij voor hen mutsen maken, tot
heerlijkheid en sieraad.
Het met “heerlijkheid” vertaalde Hebreeuwse woord is “kaavod” ( dwbk ), hetgeen betekent
“eer, lof, prijs, heerlijkheid, glorie, hulde, pracht, luister, waardigheid, eerbied”. Dit woord is
afgeleid van “kaaved” ( dbk ), dat “zwaar (zijn)” betekent, bijvoorbeeld in de zin van “rijk zijn,
eerbaar zijn, ontelbaar zijn, overvloed”. Ja, enkel aan Jezus, Die Zichzelf opofferde aan het
kruis komt alle lof en eer en glorie en luister toe.
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Maar een reine en heilige levenswandel voor Jezus maakt ook ons tot sieraden. Het voor
“sieraad” gebruikte Hebreeuwse woord is “tieperret” ( trapt ), dat “schoonheid, sieraad,
bevalligheid, dapperheid, sierlijkheid, heerlijkheid” betekent . Dit woord is afgeleid van het
werkwoord “paa-ar” ( rap ), dat “glanzen, schijnen, stralen”, maar ook “verfraaien, versieren,
iets duidelijk maken” betekent.
Sieraden glanzen en stralen en maken iets duidelijk! Namelijk, dat wij schijnen voor Jezus.
Dan zal onze omgeving worden verlicht en aangetrokken. Merk in het volgende schriftdeel
op, dat de Heilige Geest nauw verband legt tussen de kledij van de Bruid (haar gereinigde en
geheiligde levenswandel) en haar stralende verschijning. Openb. 19:7-8 – “Laat ons blijde
zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is
gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde
met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der
heiligen.”
Broeders en zusters, het is alleen en uitsluitend door Jezus, dat wij nu als Gods priesters
geestelijk mogen wandelen in de kledij van Jezus’ gerechtigheid. Het is door Jezus, dat wij
nu onze oude, ongelovige, vleselijke en materialistische levenswijze hebben mogen verlaten
en nu stralen en glanzen.
Aan God het priesterambt bedienen
De heilige kleding van de priesters had als doel om God op de juiste wijze als priester te
dienen (Ex. 28:41). “Mij het priesterambt bedienen” is in het Hebreeuws “le-kaahano-lie”
( yl-wnhkl ), wat letterlijk betekent “Mij bemiddelen”. Het Hebreeuwse werkwoord voor
“bemiddelen” is “kaahan” ( Nhk ). Een priester is een “koohen” ( Nhwk ), een “bemiddelaar”.
Iemand die God het priesterambt bedient, bemiddelt. Hij staat tussen God en het volk. Hij
brengt de wensen en verlangens van God over bij de mensen en hij brengt de noden en de
verlangens van de mensen over bij God. Dit geldt allereerst voor de hogepriester.
Hebr. 5:1-2a – “Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de
mensen in de zaken, die bij God te doen zijn, opdat hij offere gaven en slachtofferen voor de
zonden; Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden,……….”
Maar net zoals Jezus, Die als onze hemelse Hogepriester in het hemelse Allerheiligdom
onder andere onze Voorspraak en Middelaar is (1 Joh. 2:1; 1 Tim. 2:5), mogen ook wij als
‘gewone’ priesters van de Allerhoogste God eveneens middelaars zijn voor onze broeders en
zusters en degenen die God nodig hebben. Wij mogen voor hen bidden en pleiten. We
mogen in de bres staan voor de behoeftigen en de zwakken. God verwacht van ons
bewogen harten voor zielen, die op weg zijn om verloren te gaan. Hij wil dat wij pleiten voor
hun zielenheil.
Tot slot
Jezus gaf ons het volmaakte voorbeeld hoe wij moeten wandelen. Hij gaf ons bij onze
wedergeboorte ook nieuwe, heilige priesterlijke kledij. Laten wij deze kleding aantrekken
door onze eigen levens in Zijn leven te weerspiegelen en Hem in onze geestelijke wandel na
te volgen en zelfs te imiteren. Hoe moeilijk het wellicht soms ook kan en zal zijn!
1 Petr. 2:21 – “Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons
een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; “
Efez. 5:1-2 – “Zijt dan navolgers Gods (Grieks: “mime’tes”, d.w.z. “nabootsers, imitators”), als
geliefde kinderen; En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en
Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een
welriekenden reuk.”
Geliefde broeders en zusters, moge Jezus u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.

